
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MAAS 
Vaartochten                                          
Stroomopwaarts                                                                                              
Stroomafwaarts                                   
                                                            tekstbladzijden boekje 
                                                                      hans nunnikhoven 
                                                                          ©2009//2014   
 

 

 

Dit boekje geeft een positief antwoord op de vraag  of de Maas  in Nederland een 

aantrekkelijke rivier is voor lange vaartochten met  kleine, langzaam varende vaartuigen zoals  

kano’s en sloepen. 

Het is een nuttig boekje voor watersporters die  met kleine boten een vaartocht op de Maas 

willen maken en geeft antwoorden op ondermeer de  volgende  vragen: 

 

 * Waar dient men op te letten bij de voorbereiding van een vaartocht?; 

 * Welk kaartmateriaal en welke handboeken zijn belangrijk? 

 * Waar moet op gelet worden bij de sluizen? 

 * Hoe komt men te weten waar campings en/of jachthavens voor 

    passanten zijn? . . . . . .  

 

Het boekje begint met een algemene inleiding voor watersporters over de rivier de Maas. 

Daarna volgt een reisverslag van een vaartocht van ruim 400 km met een kajak, waarin vooral 

de aantrekkelijke kanten van de Maas naar  voren komen. Het reisverslag is geïllustreerd met 

een groot aantal kleurenfoto’s en geeft een uitgebreid beeld van de rivier en haar 

mogelijkheden. 
Het boekje wordt afgerond met de praktische gedeelten Aandachtspunten en Tips 

en Tips voor Aanvullende Informatie. 
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INLEIDING  

 

De Maas: Regenrivier met stuwen en sluizen en veel beroepsvaart 

De Maas is een regenrivier die in Noord-Frankrijk ontspringt; op 

Plateau de Langre. Met een aantal grote en met veel kleine bochten 

stroomt de rivier door Frankrijk en België , om na ruim 600 km te 

hebben afgelegd, ten zuiden van Maastricht  de Nederlandse grens 

te passeren. In Nederland stroomt het rivierwater 250 km verder, 

grotendeels via het Hollands Diep en het Haringvliet, via de spui-

sluizen in de Haringvlietdam naar  zee.  

In en vlak na een periode met veel regen in het stroomgebied stijgt 

het waterpeil in korte tijd.  Omvang van waterafvoer en de stroming 

nemen snel toe. Tijdens droge perioden, veelal in de zomermaan-

den, is de waterafvoer beperkt en is stroming vrijwel afwezig. Het 

waterpeil wordt dan op een aanvaardbaar niveau gehouden met 

stuwen en sluizen, zodat de rivier nie t “leegloopt”  en bruikbaar 

bli jft voor de scheepvaart, recreatie en waterbeheer.  Bekend zijn 

ondermeer de sluizen bij Lith, Grave, Sambeek, Belfeld, Roermond, 

Linne, en Maasbracht. Om een snelle afhandeling van de scheep -

vaart te bewerkstell igen zijn er veelal van twee en zelfs drie 

sluizen naast elkaar. Parallel aan de sluizen l igt een stuw waarmee 

het waterniveau van de rivier wordt gereguleerd.  

Op de rivier zijn voor omstandigheden met een hoog en met een 

laag waterpeil  vaartekens voor oriëntatie aanwezig. Hoge krib-

bakens op of langs de beide oevers,  die zichtbaar bli jven bij een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuw (links) en Sluizen (rechts) en veerpont bij Lith  
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hoog waterpeil. En op veel plaatsen is een met rode en groene 

tonnen gemarkeerde vaargeul aanwezig, waarmee de bevaarbare, 

diepere delen aangegeven worden.  

Ook in Nederland is de Maas een rivier met heel veel bochten.  Ten 

behoeve van de scheepvaart is de rivier op een aantal plaatsen 

“recht getrokken”. Zo is tussen Gennep en Belfeld een dubbele 

bocht in de rivierloop vervangen voor een recht stuk rivier. Daar-

naast zijn bochtige trajecten van de rivier voorzien van toege-

voegde rechte kanalen die grote stukken van de r ivier  vervangen 

als scheepvaartroute. Het Julianakanaal vervangt de smalle en zeer 

bochtige Grensmaas en het Lateraalkanaal langs Roermond verkort 

de vaarweg voor de beroepsvaart.  

 

De rivier is een belangrijke transportader in Nederland , en vanuit 

en naar België. Grote hoeveelheden zand en grind die langs de 

Maas gewonnen worden, worden over de rivier getransporteerd.  

Ook veel andere grondstoffen en allerlei brandstoffen worden per 

schip vervoerd. Daarnaast neemt het containervervoer een steeds 

belangrijkere plaats in.  Op de Maas varen allerlei typen schepen en 

in maten van klein tot zeer groot. Schepen met duizenden tonnen 

laadgewicht varen regelmatig voorbij . 

De drukte van de beroepsvaart neemt stroomopwaarts  eerder toe 

dan af.  Het kanaal van St. Andries bij Kerkdriel en het Maas-Waal-

kanaal bij Mook zijn belangrijke scheepvaartverbindingen met de 

Waal en Rijn en naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal 

Wessem-Nederweert, even ten zuiden van Roermond, vormt een 

verbinding met de Zuid-Wil lemsvaart. Zuidel ijker zijn er de aan-

sluitingen met het Jul ianakanaal en het Albertkanaal.  

 

Een belangrijke en speciale vorm van beroepsvaart op de Maas zijn 

de tientallen veerponten. Het zijn bijna zonder uitzondering 

veerponten die zich langs een kabel , die de veerpont ti jdens het 

overvaren van de bodem oppikt, heen en weer varen. Enkele zijn 

gierponten die stroomopwaarts voorzien zijn van een (extra) 

verankering in het rivierbed. De kabel aan dit anker loopt via een 

meedrijvend schuitje, naar de veerpont toe. De geel- en blauw-

kleurige maasveren zijn niet alleen beeldbepalend in het landschap, 

maar zijn vanwege het heen-en-weer-varen, de kabel en in enkele 

gevallen de ankerlijn,  ook bepalend voor het gedrag van de scheep-

vaart. Bij de veerponten geldt een ruime zone waar niet harder 

gevaren mag worden dan 9 km/h. 
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De recreat ievaart   

De omvang van de recreatievaart op de Maas is aanzienli jk. Grote 

aantal len vaartuigen bevaren de rivier over langere afstanden. Het 

gaat hierbij om motorjachten in allerlei uitvoeringen . Van klein tot 

groot, van langzaam varend tot en met berekend voor hoge snel-

heden. Bij de sluizen komt het regelmatig voor dat een groot aantal 

pleziervaartuigen tegeli jkertijd schutten.  

Bij een aantal plaatsen langs de Maas en op de recreatieplassen, en 

vooral daar waar één of meerdere jachthavens en campings zijn, is 

de drukte nadrukkelijk aanwezig. Hier varen allerlei typen plezier-

vaartuigen, met of zonder bestemming, kris kras door elkaar heen. 

Van grote drukte is sprake in de weekenden en tijdens vakantie-

perioden en dan vooral wanneer de weersomstandigheden goed 

zijn. Bekende recreatieplassen zijn de Maasplassen bij Roermond, 

de Mookerplas, de Gouden Ham bij Maasbommel -Appeltern, de 

Lithse Ham en de Zandplassen bij Kerkdriel.Op deze plassen gelden 

overwegend duidelijke snelheidsbeperkingen. 

Op de rivier zelf zijn veel trajecten die gebruikt mogen worden door  

snelvarende speedboten al dan niet voor waterskién. Bij deze boten 

is sprake van een heel ander vaargedrag dan bij de beroepsvaart. 

Naast de hoge vaarsnelheid zijn deze boten wendbaar. Zo kan een 

tegemoet komende speedboot binnen een minuut alweer omgekeerd 

zijn en met een inhaalmanoeuvre bezig zijn.  

 

Een meerdaagse vaartocht op de Maas. 

Is de Maas wel geschikt voor een lange tocht met langzaam 

varende, kleine vaartuigen? Toch wel! De rivier heeft de volgende 

pluspunten voor een meerdaagse vaartocht: 

*  De Maas wordt intensief bevaren maar heeft over het  alge-         

 meen voldoende ruimte en kent ook rustige momenten; 

* Bij de sluizen wordt rekening gehouden met de  recreatie-

 vaart; er zijn veelal aparte steigers, aangeduid met “sport”;  

*  Bij een beperkte waterafvoer is de stroming gering; 

* De rivier heeft mooie landschappen met veel afwisseling; 

* Er zijn voldoende campings/jachthavens aan het water. 

 

Dit boekje bevat het reisverslag van een kajaktocht over de Maas in 

de maanden juni en jul i  2008. De reis duurde in totaal zeventien 

dagen. Vanaf Woudrichem is via de Afgedamde Maas naar Heusden 

aan de Bergse Maas gevaren, om vervolgens stroomopwaarts  de 

Maas richting Maastricht te volgen. Het keerpunt van de tocht was  
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Ohé en Laak; hemelsbreed circa 30 km noordelijk van Maastricht, 

en aan de Grensmaas gelegen.  

Tijdens de tocht is gekampeerd op campings aan het water. De  

afstand per dag bedroeg over het algemeen circa 30-35 kilometer. 

Soms is een extra dag op een camping verbleven. De totaal afge -

legde afstand was ruim 400 km.  

Het vertrek vond plaats t ijdens een droge periode, zodat de stro-

ming r ichting Maastricht in ieder geval beperkt zou zijn. Gedurende 

de tocht waren de weersomstandigheden de eerste week verschil -

lend met die t ijdens de laatste week; zonnig weer met gematigde 

temperaturen en veelal niet zoveel wind, in vergelijking met fris, 

en bewolkt weer met regenbuien en een aantal dagen met veel 

wind. De dagen in het zuidel ijke deel van Limburg waren eerst 

warm en zonnig met snel oplopende temperaturen tot boven de 

dertig graden. Daarna vond met regen- en onweersbuien een aan-

zienlijke afkoeling plaats. Tijdens en na deze neerslag was enkele 

dagen sprake van een duidel ijk merkbare stroming.  

 

Het reisverslag van de kajaktocht over de Maas is aangevuld met 

meer algemene gegevens en met inzichten over de mogelijkheden 

van vaartochten over deze rivier. Het boekje kan echter niet gezien 

worden als een kant en klare, complete routebeschrijving.  

De indeling van het boekje is eenvoudig en als volgt: De Maas 

Stroomopwaarts; De Maas Stroomafwaarts; Aandachtspunten en 

Tips; Tips voor Aanvullende Informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ foto 2; 15 spaties; Bli tterswijck, tentje en kajak] 

 

Blitterswijck; Kamperen aan de Maas op camping ‘t Veerhuys  
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DE MAAS STROOMOPWAARTS 

 

Over de Afgedamde Maas naar Heusden 

Bij Woudrichem (km 247) begint de tocht over de Maas. Van dit 

vestingstadje loopt een oud stuk maas naar het vestingstadje 

Heusden. De Maas heeft op dit gedeelte verschil lende namen; de 

Afgedamde Maas, de Andelse Maas en het Heusdenskanaal.  Tot het 

begin van de twintigste eeuw mondde de Maas bij Woudrichem in 

de Merwede uit. Met de afdamming van de Maas door middel van 

een sluis bij Andel is de water loop drastisch veranderd.  

De zeventien kilometer naar de Bergse Maas bij Heusden worden 

wel als één van de mooiste gedeelten van de Maas gezien. Een 

bochtige rivier met mooie panorama’s,  een aantal “dode rivier-

armen”, een weelderige natuur en een aantal zandstrandjes waar zo 

aangelegd kan worden. 

 

Voor de sluis bij Andel  (km 241) is een prachtig begroeide oever te 

bewonderen met een aantal grazende kleine paarden langs de 

waterkant. Van dit punt is er ook een vergezicht  met de voormalige 

graansilo”s  aan de horizon. Bij de sluis l igt alleen een motorjachtje  

te wachten. De schutting verloopt vlot. Enkele kilometers na de 

sluis l igt de camping op de maasoever er in de middagzon prachtig 

bij. Gesitueerd aan de Maas met een eigen zandstrand, en groten-

deels omgeven door een zandput. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazende viervoeters langs Afgedamde Maas  
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In de bocht voor het kanaal is er eerst tijd voor een lunchpauze. 

Het is wel oppassen. Bij het zandstrandje l iggen vlak onder het 

wateroppervlak een aantal scherpe stenen. Het is een plek  met een 

aantal verspreid staande bomen in allerlei vormen, en met 

vergezichten over de Dode Maas Arm en het Heusdenskanaal.  

 

Vlak bij  Heusden is in de vorm van een grote verticale schuif een 

Hoogwaterkering aangebracht . Deze staat meestal gewoon open. De 

waterkering is nog niet zo lang geleden gebouwd als  een extra 

beveil iging tegen hoogwater. Vlak na dit kunstwerk komt de zeer 

ruime T-spl its ing met de Maas. Binnenvaartschepen varen hier 

vanuit al le richtingen met een fl inke snelheid de ruime bochten 

door. Het is zaak om daar rekening mee te houden en eerst een 

aantal honderd meter de bocht stuurboord-uit te volgen en dan pas 

de Maas recht over te steken naar  de stuurboordwal. 

Even later is vanaf de Maas het gerestaureerde vestingstadje 

Heusden te zien. Door even de haven in te varen krijgt men een 

gedetail leerder beeld. 

 

Overnachten aan de Maas op de camping in Bokhoven 

Tot Well-Ammerzoden heet de Maas hier in feite Bergse Maas en is 

aan het einde van de negentiende eeuw aangelegd. Het vaarwater 

is vrij recht en kent niet de afwisseling zoals op de Afgedamde 

Maas en de Andelse Maas. Na Ammerzoden krijgt de Maas weer 

duidel ijk een meer natuurli jk karakter met bochten, zandstrandjes 

en een gevarieerde oevervegetatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Maas bij Bokhoven met de toegang tot de Gekan. Dieze 
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Een kleine camping aan de Maas l igt bij het plaatsje Bokhoven (km 

222.5). Het wordt de eerste overnachtingplaats op de tocht. 

 ‘s Avonds, t ijdens een wandeling over uiterwaarden en de dijk bij 

Bokhoven is het goed weer voor het maken van een paar foto’s. Op 

de dijk, bij het oude veerhuis, dat nu de bestemming van café -

restaurant heeft, is er een fraai vergezicht richting Den Bosch. In 

de scherpe bocht is de toegang tot de Gekanaliseerde Dieze te zien.  

 

Door de sluis van Lith naar de Gouden Ham 

De tweede dag wordt het tra ject van Bokhoven naar De Gouden 

Ham afgelegd. De ingang van het recreatiegebied ligt bij km-paal 

192, net na de veerpont Maasbommel-Meegen. De ruim dertig ki lo-

meter over de Maas gaat door een boeiend rivierlandschap.  

 

Met een aantal bochten, loopt de Maas eerst langs de toegang tot 

de Gekanaliseerde Dieze en vervolgens langs Den Bosch . Bij deze 

passage worden een spoorbrug en een tweetal verkeersbruggen 

gepasseerd. De rivier maakt bij Kerkdriel  een aantal bochten en 

loopt vervolgens in een vrij rechte lijn in een meer noordelijke 

richting naar de grote bocht bij de Lithse Ham. Na deze bocht 

hervat de Maas haar oostelijke koers  richting de sluis bij Lith.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toegang tot de Zandmeren bij Kerkdriel 

 

De toegang tot de Zandmeren ligt net na km-paal 212. Bij de in-

vaart is een strook zand en een grasveldje. Een prima plek voor 

een pauze. Na de pauze wordt doorgevaren naar de sluis bij Lith  

(km 201). In het rechte gedeelte is enkele ki lometers na Kerkdriel   
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de toegang tot het Kanaal van St. Andries. De korte verbinding met 

de Waal. Na de doorlopende bocht rond de Lithse Ham ligt de sluis 

enkele kilometers verderop, met het plaatsje Lith op de zuideli jke 

oever. 

Bij het aanmelden via de intercom op de steiger Sport, wordt door 

de sluiswachter gemeld welke van de twee sluizen gekozen kan 

worden. Geschut wordt in de sluis aan bakboordzijde. Nadat een 

groot binnenvaartschip de sluis is binnengevaren is in de lange 

sluiskolk nog meer dan voldoende ruimte over voor een kajak. De 

schutting verloopt snel. Daarna peddel ik geli jk door naar 

Maasbommel. De kleine t ien ki lometer verloopt niet echt vlot. Het 

l ijkt of er toch een onzichtbare tegenstroom staat.  

De meer natuurli jke oevers zijn verdwenen en de walkanten zijn 

versterkt met basaltblokken. In de bocht voor de veerpont van 

Maasbommel komt een binnenvaartschip voorbijvaren . Op nog geen 

tweehonderd meter voor me neemt het schip plots een scherpe 

bocht stuurboord-uit, en vaart het Bestemmingskanaal van Oss op. 

Net na de veerpont is de toegang naar De Gouden Ham. Op de re-

creatieplas is eerst een oriëntatie nodig voor de goede route naar 

Het Groene Eiland. De diverse recreatievaartuigen varen hier veel 

meer kris kras door elkaar heen als op de rivier. Een ieder vaart 

zijn of haar eigen koers. 

 

Op de camping is de receptie net gesloten. Zelf een plaatsje 

opzoeken is de enigste oplossing.´s Avonds wordt een douche ver-

vangen door een zwemuurtje in de recreatieplas. Heerlijk zwem-

men in helder water op nog geen twintig meter van de tent.  

 

Met een stevige wind in de rug naar de Mookerplas 

De volgende dag is het wederom zonnig. De temperatuur varieert 

rond de twintig graden. De wind is iets aangetrokken en waait net 

zoals de voorgaande dagen uit westelijke richtingen. De af te 

leggen dagafstand bedraagt vandaag ongeveer 35 km. Sluis Grave 

ligt bij km 176-175. De toegangsvaart naar de Mookerplas l igt 

enkele honderden meters voorbij  de kade in Mook (km 164.5). 

 

Het gedeelte naar de sluis van Grave lijkt, niet zo verwonderlijk,  

veel op de Maas van gisteren; op het gedeelte na de sluis van Lith. 

Zandstrandjes komen weinig voor en de oevers zijn over grote 

afstanden versterkt met basaltblokken. Anderhalve kilometer voor 

de sluis bij Grave, bevinden zich in de ruime buitenbocht van de  
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rivier twee kleine zandstrandjes met een ruim uitzicht op de grote 

bocht. Een mooi plekje voor een pauze. 

Bij de sluis is het druk. Er l iggen een aantal kleinere binnenvaart -

schepen te wachten. Via de intercom meldt de sluiswachter dat ik 

zelf maar moet kijken of er nog ruimte achter de binnenvaart -

schepen overblij ft om mee te kunnen schutten. Maar eerst moet 

nog van de andere kant geschut worden. Bij deze sluis is maar één 

van de twee sluiskolken in bedrijf. De wachttijd is bij elkaar een 

klein uur. Met een motorjacht van een meter of twaalf en met een 

kleine motorsloep achter drie binnenvaartschepen bli jkt een schut-

ting mogelijk te zijn. Een (te) groot binnenvaartschip dat net aan 

komt varen moet wachten.  

De wind is verder toegenomen en waait stevig in de rug op het 

brede en rechte gedeelte van Grave naar Mook. Er ontstaan echte 

golven op het water. Hier tegenin peddelen  zou niet meevallen. De 

meewind is gunstig.  Op de oevers staan grote bomen waarvan 

enkele bezweken zijn en gedeeltelijk in het water l iggen. Er zijn 

boeien omheen gelegd. “Die zul len wel bij een stevige storm 

omgewaaid zijn, of door de bliksem geveld zijn” , is de gedachte die 

bij me opkomt en ik bli jf langs de oever kanoën. In de verte is het 

mooie heuvellandschap ten zuidoosten van Nijmegen te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-splitsing bij Mook; bocht Maas met l inks het Maas-Waalkanaal  

 

Enkele ki lometers noordelijk van Mook ligt in een onoverzichtelijke 

bocht de T-splits ing met het drukke Maas-Waalkanaal. Stroomop-

waarts varend is het raadzaam om goed de binnenbocht , de 

stuurboordwal, te blijven volgen tot voorbij de spoorbrug en de  
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kade van Mook, en dan pas over te steken naar de toegangsvaart 

van de Mookerplas.  

De Mookerplas ziet er fraai uit in de namiddagzon. De camping l igt 

langgerekt in een bocht van de plas, op de hoger gelegen oever. 

“Hoe vind ik hier de goede weg? ” Aan de kant gaan op ongeveer 

tweehonderd meter voor de bocht bl ijkt de meeste kans op succes 

te geven; dicht bij de receptie, maar vooral dicht bij het tenten-

veld dat zich dáár op een 50 meter van de walkant bevindt . Het 

kost even ti jd om de goede toegang en doorgang te vinden . Het 

plekje op het tentenveld is prima. 

 

De volgende dag, ti jdens een wandeling rond de  Mookerplas, krijg 

ik een indruk van deze recreatieplas.  Het is een recreatiegebied 

waar men gemakkelijk een aantal dagen kan verbl ijven en de tijd 

sportief kan besteden aan kanoën, fietsen, wandelen en zwemmen.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping aan de Mookerplas  

 

Lange etappe naar Blitterswijck  

Zaterdag wordt van de Mookerplas naar Blitterswijck  (km 129) ge-

peddeld. De 38 km wordt afgelegd in een veranderend rivierland-

schap. Halverwege het dagtraject wordt Sluis Sambeek gepasseerd.  

  

Na de Mookerplas volgt de rivier de eerste 10 kilometer een breed 

rivierdal met ruime uiterwaarden met voornamelijk graslanden. De 

uiterwaarden worden hier geflankeerd door dijken. De hogere 

rivierterrassen liggen verder weg. Bij Milsbeek is aan een kleine 

uitgraving een kleine camping gelegen. De campinggasten hebben  

zonder uitzondering vanaf het glooiende veld een prachtig uitzicht  
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over Maas en uiterwaarden. De monding van het riviertje de Niers 

l igt nog geen 300 meter zuidelijker.   

Op de rivier is een groep nijlgansen lichteli jk in paniek . Bij hun 

oversteek komt een aanvarend binnenvaartschip toch wel erg dicht  

bij. Ze zwemmen zo hard als ze kunnen over het door de boeg van 

het schip opgestuwde water, enkele meters voor het schip langs.   

Nog voor de sluis van Sambeek is een opmerkelijk recht stuk rivier 

met dicht begroeide oevers. Dit gedeelte is de rechtgetrokken 

dubbele bocht tussen Gennep en Sambeek. Bij km 153 kan aan de 

westkant de oorspronkelijke, met fraaie vegetatie omzoomde ri -

vierarm ingevaren worden. Bij km 148, is dit aan de oostkant mo-

gelijk voor het andere gedeelte van de oude rivierarm.  Met behulp 

van de Waterkaart is duidel ijk de oude situatie te reconstrueren. 

Na de sluis is de rivierloop over een afstand van 10 km opmerkelijk 

breed, en met aan beide zijden van de rivier brede uiterwaarden.  

Het gedeelte l i jkt veel op het deeltraject Mook-Gennep. Pas bij 

Maashees wordt de rivier smaller en bochtiger en het landschap 

glooiender met hier en daar een met bos begroeide  heuvel, zoals 

bij Geysteren. 

In de bocht voor Geysteren liggen over een afstand van honderden 

meters een groot aantal speedboten in een lange rij, zij aan zij op  

de walkant. Na de verkeersbrug bij  Wanssum stroomt de rivier  tot 

vlakbij de Maasduinen; de hoger gelegen en met bossen begroeide 

oostelijke oever. De rivierloop volgt deze oever in een meer 

zuidelijke richting. Na de bocht is de camping ’t Veerhuys  bij 

Blitterswijck van enkele kilometers afstand te zien. Met de zon in 

de namiddag, l ichten de l icht gekleurde caravans het kampeer -

terrein uit het omringende landschap.  

Rond zes uur leg ik de kajak bij de camping op de kant. Op twee 

beschermrolletjes. De oever bestaat hier uit grote kiezels en de 

rolletjes beschermen de beladen kajak tegen stenen die in de romp 

drukken. De kampeerplek voor kleine tenten is op een grasveldje 

vlak aan de Maas, een paar meter hoger dan de rest van het 

kampeerterrein. Het kampeerveldje l igt aan de andere kant van een 

klein watertje dat in de Maas stroomt. Het is een echt beekje dat 

van de hogere delen van Blitterswijck hier in de Maas uitmondt. Via 

een betonnen loopbrug over  dit beekje wordt het kleine kampeer-

veld bereikt. Onder een jonge appelboom zet ik het tentje op. Het 

is de kampeerplek voor twee nachten.  Het uitzicht is bijzonder mooi 

en afwisselend.  
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Aankomst van de Maashopper 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

                              

 

Vertrek van de Maashopper

’t Veerhuys, dat nu dienst doet als café-restaurant, was van 

oudsher van belang voor allerlei veerdiensten op de Maas. Niet 

alleen naar de overkant van de rivier, maar ook voor veerboten die 

over grotere afstanden stroomopwaarts en stroomafwaarts een 

aantal plaatsen aandeden met vracht en met passagiers. 

Blitterswijck heeft nu nog een druk voet- en f ietsveer naar 

Wellerlooi aan de overkant.  De plaats is een belangrijk knooppunt 

voor fietstochten naar de Maasduinen aan de kant van Wellerlooi  of 

naar de Peel, aan de kant van Blitterswijck.  Vanaf de camping kijkt 

men in feite aan tegen de wee lderig begroeide, hoger gelegen 

Maasduinen aan. 

 

Een veerdienst stroomafwaarts en stroomopwaarts is in een andere 

vorm ook weer hersteld. De snelvarende Maashopper verbindt een 

aantal plaatsen tussen de sluizen van Belfeld  en Sambeek. 

Passagiers kunnen hun f iets meenemen voor een gecombineerde 

vaar- en fietstocht. Vanaf het tentenveldje is te zien hoe de 

Maashopper vanuit de richting Arcen snel aan komt varen, bij 

Blitterswijck vaart mindert en aanlegt. Via de uitgeklapte loopbrug 

gaan een aantal personen aan wal, anderen gaan aan boord. Zonder 

fiets of met f iets. Even later vertrekt de catamaran richting 

Sambeek. De terugvaart zal later op de dag zijn. 

 

Langs Venlo naar Kessel 

De etappe naar Kessel (km 96) heeft een lange passage van het 

verstedelijkte gebied Venlo-Blerick (km 111-105). Daarna wordt 

vlak voor Kessel  de sluis van Belfeld (km 101) gepasseerd. De 

afstand bedraagt 33 km. 
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Een paar ki lometer na vertrek vraag ik me af waar de camping bij 

Broekhuizervorst nu precies l igt. Van de Maas  af is niets te zien 

van wat op een camping zou kunnen duiden. Pas op de terugweg 

wordt het beeld duidel ijker.  Tegenover het bord km-paal 125, 

achter de bossages op de uiterwaarden, ruim 100 meter van de 

waterkant moet de camping, Recreatiepark Kasteel Ooijen, l iggen. 

Het is ook de plaats waar de rivierloop een knik van 30 graden 

maakt en vandaar tot Venlo in een meer zuidelijke richting stroomt. 

Beide oevers hebben naar het zuiden toe met bossen begroeide 

hogere delen, waarbij de afstand tot de rivierloop regelmatig 

varieert. Bij km 125 stroomt de rivier aan de oostelijke oever tegen 

het hoger gelegen en beboste landgoed De Hamert aan, om daarna 

even voor Arcen weer voor een veel bredere rivieroever te kiezen. 

Vlak na Arcen komen de dichtbegroeide delen op de oostelijke 

oever weer tot aan de rivier. Bij Grubbenvorst komen op de 

westelijke rivieroever de hoger gelegen beboste gronden en de 

rivier, langzaam dichter bij elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veerpont Grubbenvorst 

 

In de ruime rivierbocht na Arcen wordt duidel ijk dat een goede 

zichtbaarheid op een rivier als de Maas essentieel is. In de dicht 

begroeide bocht zijn bij het bewolkte weer , twee kleine felgekleur-

de groengele, bewegende vlakken te zien. Even later blijkt dat het 

de goed zichtbare peddelbladen van een kanoër zijn, die richting 

Arcen peddelt.  

 

Na een korte, flauwe bocht naar l inks even voor Venlo, draait in 

Venlo de rivierloop nog een slag door  naar rechts, en heeft daarna 

de richting zuid-zuidwest. Bij de passage van Venlo-Blerick valt het  
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oude stadsgedeelte van Venlo op. Er loopt een lange kade langs de 

rivier. Na het stadsgedeelte worden twee verkeersbruggen en een 

spoorbrug onderdoor gevaren. De passage heeft overwegend veel 

groen. De oevers met zand en kiezels lopen een aantal meters 

omhoog en zijn voor een belangrijk deel begroeid met struikvege-

tatie en met bomen. Na Venlo-Blerick komt na een bocht naar l inks, 

de veerpont Baarlo-Steyl-Tegelen onverwachts te voorschijn. Het 

sluizen- en stuwcomplex Belfeld vlak daarna bestaat uit drie naast 

elkaar gelegen sluizen en een grote stuw.  

 

De zuidwestelijke wind is fl ink aangetrokken en staat op het 

gedeelte naar Kessel tegen. Even voor km-paal 97 is aan stuur-

boordkant de toegang tot  een jachthaventje. Passanten met een 

motorjachtje kunnen in het mooie haventje terecht. Voor 

kampeerders heeft de jachthaven jammer genoeg geen vergunning. 

Even verderop bestaat de langgerekte camping bij Kessel voor een 

belangrijk deel uit stacaravans aan de Maas met per caravan een 

eigen trailerhell ing en een steigertje voor een speedboot. Op de 

zondagnamiddag zijn een aantal speedboten aan het hardvaren , 

veelal met een skiër achter de boot. Een paar boten trekken een 

opblaasbaar attr ibuut met jeugd erop, met een hoge snelheid over 

het water. Al leen al met een hoge snelheid, al stuiterend over het 

water voortgetrokken worden, bl i jkt een enerverende ervaring.  De 

speedboten profiteren van de geringere drukte van  de beroepsvaart 

op zondag. 

Achter de caravans langs het water, staan op de camping ook nog 

een groot aantal caravans op een hoger gelegen terras. Bij navraag 

bli jkt het tentenveld gelukkig niet boven te zijn, maar bij de 

trailerhell ing aan de kant van Kessel. De trai lerhell ing is als uit-

stapplaats te gebruiken. En wat buitengewoon prettig is, het kam-

peerveldje bevindt zich op nog geen 50 meter afstand.  

’s Avonds komen twee fietsers een kampeerplekje uitzoeken. Ze 

zijn op weg naar een verre buitenlandse bestemming. Dit is hun 

tweede overnachting.  

Het feestrumoer dat ’s avonds goed te horen is, blijkt uit het 

historische centrum van Kessel afkomstig  te zijn. Er is kermis. 

Allerlei attracties staan opgesteld in de bredere, open gedeelten 

van de stad. En geven aan de voet van de ruïnes van het kasteel 

aan de Maas, een groot contrast met de historische dimensies van 

de stad. Jeugd uit Kessel en omstreken vermaakt zich prima. 
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Naar de Maasplassen  

De volgende dag staat een korte etappe gepland; naar Herten, 

deelgemeente van Roermond en gelegen aan de Maas tegenover de 

Zuidplas (km 76.5). De afstand is nog geen twintig ki lometer . Bij 

km 81 ligt Sluis Roermond. Passage van deze sluis geeft toegang 

tot het plassengebied bij Roermond.  

 

Van Kessel tot enkele kilometers voor Sluis Roermond gaat de tocht 

over één van de mooiere gedeelten van de Maas.  Vanaf Kessel 

maakt de Maas na enkele kilometers een ruime bocht in zuidel ijke 

richting. In deze bocht is de molen De Grauwe Beer tussen Beesel 

en Rijkel opvallend. Daarna versmalt de rivier zich en wordt de 

westelijke oever hoger. Na het smalle deel verbreedt de rivierloop 

zich weer. Bij km 85 is op de oostelijke oever de toegang tot de 

Asseltse Plassen. Na deze plassen heeft de Maas twee splits ingen 

vlak na elkaar. Eerst is er een spl itsing waar aan de oostelijke zijde  

een brede waterloop die naar de stuw van Roermond loopt. Daarna 

komt de splitsing met de toegang naar Sluis Roermond met aan de 

westelijke zijde het doorlopende Lateraalkanaal,  de snelle scheep-

vaartroute langs Roermond. Op de splitsingen staat met borden 

aangegeven waar de verschil lende waterwegen naar toe leiden. 

Desondanks is het belangrijk alert te zijn , en vooraf te weten op 

welke wijze de goede route gevaren moet worden. 

Sluis Roermond is een volledig geautomatiseerde sluis, die van ver 

weg, wordt bediend. Er zijn intensieve geluidsignalen wanneer de 

schuiven voor de waterin laat of wateruitlaat opengezet worden en 

het waterpeil met veel wervelingen in de lange sluiskom, snel 

verandert. Het waterpeil gaat meerdere meters omhoog.  

De sluis wordt in de zomerperiode vooral gebruikt door pleziervaar-

tuigen. Bij het uitvaren van de sluiskom ligt er ook een vrachtschip 

te wachten voor een schutting naar de andere kant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zuidplas bij Roermond, met vergezicht op deelgemeente Herten  
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De sluis uitvarend valt al snel een aantal karakteristieke bouwwer-

ken van Roermond op, waaronder de hoge radiotoren. Deze toren 

bli jft duideli jk zichtbaar in het gehele plassengebied. Het gebied 

heeft een groot aantal jachthavens al dan niet in combinatie met 

kampeermogelijkheden. Opvallend is het grote aantal zeilboten in  

de jachthavens. Het plassengebied is ook geschikt voor zeilers.  Op 

het ogenblik zijn er met de zwakke wind, weinig zeilboten op het 

water. Bij Herten, in een inham aan de Maas, bij Jachthaven De 

Rosslag, zet ik het tentje al om een uur of vier op. Op een gras-

strook aan de haven. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 

boven de 25 graden.  

 

Naar het keerpunt van de tocht; Ohé en Laak aan de Grensmaas 

De volgende dag is het vertrek bijti jds. De afstand naar Ohé en 

Laak is niet zo ver; nog geen 20 kilometer. Maar er staan nog een 

paar “uitstapjes” op het programma voor vandaag.  

 

Eerst vaar ik de Zuidplas rond. Na de grind- en zandwinning heeft 

de plas nu vooral een recreatieve functie . Aan de plas bevinden 

zich een aantal jachthavens en campings. De tocht wordt vervolgd 

naar de rivierarm bij Linne.  De Maas heeft op dit gedeelte enkele 

grote doorlopende bochten, om de plassen heen.  De grote bocht bij 

Linne zelf, is niet bestemd voor doorgaande scheepvaart. De 

oorspronkelijke rivierloop heeft toch nog steeds een belangrijke 

functie als waterloop van Stuw Linne. Het overtoll ige regenwater 

stroomt hierlangs via de Maas door het maasplassengebied. Langs 

Roermond naar de stuw bij Sluis Roermond. De rivierarm is aan-

trekkelijk vaarwater voor kleine vaartuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maas bij Stuw Linne 
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Gedeelte van Sluis Linne naar Wessem 

Na nog even op de Oolerplas te hebben rondgevaren gaat de tocht 

verder via Sluis Linne naar de Grensmaas.  Ook deze sluis is  van 

belang voor de vele pleziervaartuigen. Na het verlaten van de sluis 

is het bij de eerste splitsing oppassen voor het scheepvaartverkeer  

dat snelvarend uit Sluis Heel kan komen. De schepen varen op het  

hoofdvaarwater en hebben voorrang. Na een paar kilometer, vlak 

na de spl its ing met het Kanaal Wessem–Nederweert zijn er nog 

twee splits ingen. Eerst is er voor de verkeersbrug de splitsing met 

de toegangsvaart naar Maasbracht en het Jul ianakanaal . Na de brug 

is de splitsing van de grote haven van Wessem en de Grensmaas.  

Hoewel ook hier de verschil lende vaarbestemmingen op borden 

staan aangegeven, is het niet onverstandig om voor dit gedeelte 

zich van te voren met behulp van de Waterkaart  goed te oriënteren 

op de verschil lende waterlopen- en vaarrichtingen, en zorgvuldig 

een eigen koers te bepalen.  

 

De Grensmaas naar Ohé en Laak 

De afstand van Wessem (km 67) naar Ohé en Laak (km 57) be-

draagt 10 km. Het is een gedeelte van de Grensmaas waar kleinere 

binnenvaartschepen nog kunnen varen. Ze komen op het bochtige 

traject van een smalle rivier regelmatig voorbij . Het zijn vooral 

kleine zand- en grindschepen die hun lading halen in de plassen die  

hier uitgegraven worden. Na Ohé en Laak is scheepvaartverkeer 

niet meer mogelijk. Het bochtige traject van de tien kilometer is 

ook gewild bij speedbootvaarders. Over de smalle, bochtige Maas 

zoeven is een geheel andere ervaring als varen op een brede rivier 

met flauwe bochten. Hardvaren is officieel maar op een kleine twee 

kilometer toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeelte van Grensmaas geschikt voor  ”kleine”  beroepsvaart 
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Bij een toenemende waterafvoer neemt de stroomsnelheid van de 

Grensmaas snel toe. Deze kan oplopen tot ruim boven de 5 km/h. 

De stroming is nu, op het noordelijke gedeelte  van de Grensmaas, 

niet meer dan een ki lometer.   

Hoewel de naam van dit stuk rivier het duidel ijk aangeeft , bli jft 

eigenli jk onopgemerkt dat dit gedeelte van de Maas de grens 

tussen België en Nederland is . Een grens die zich min of meer in 

het midden van de rivier bevindt. Via België naar Ohé en Laak !  

Bij Ohé en Laak liggen gele boeien in de Grensmaas om aan te 

geven dat doorvaren niet mogelijk is. Vlak voor de afscherming is 

in een grote bocht van de rivier een jachthaven met een camping. 

Bij de camping op de hoge stei le  oever wacht een teleurstell ing. De 

camping is vol. Nadat de beheerder via de intercom nogmaals her-

haalt  ‘Vol is vol!”, geef ik het op. Er zit niets anders op dan terug 

te peddelen naar Wessem. Bij een ijsthee op het terras van het 

café-restaurant gaan m’n gedachten terug naar twee eerdere vaar -

tochten op de Maas.  

 

Lang geleden - vaartochten op de Maas 

Een tocht met een kano over de Maas is niet iets van de laatste 

jaren. In 1970 maakte ik met een buurjongen m’n eerste lange 

vaartocht. Op de Maas. Met een tweepersoons “vouwkano”  als 

bagage konden we meerijden naar Maaseik in België. Na de kano in 

elkaar te hebben gezet – houten frame met stevig geplastif iceerd 

canvas doek erom heen - ging het eerste deel van de tocht over de 

Grensmaas. Een rivier met de eerste kilometers heel weinig water 

in de rivierbedding. Af en toe uitstappen en de kano een stuk 

vooruit trekken was noodzakelijk. De droge  en warme periode 

werden snel gevolgd door een aantal stevige regen- en onweers-

buien met aansluitend een aantal dagen met aanhoudende regen. 

Een verblijf  van enkele dagen op een camping in Roermond was 

noodzakelijk. De vaaruitrusting en kampeeruitrusting waren toen 

nog niet zo regenbestendig. Alles, maar dan ook alles was nat  of 

vochtig. De regen zorgde voor een prettige meestroom in de dagen 

erna. 

 

In de warme en droge zomer van 1975 was er in gezinsverband een 

vaartocht met een motorjachtje over de Maas tot in België. Het 

enorme niveauverschil  bij  Sluis Maasbracht (meer dan 10 meter) , 

de lage waterstanden en de geringe stroming waren opmerkelijk 

tijdens de tocht. 
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DE MAAS STROOMAFWAARTS 

 

Terug naar Wessem 

Na de ijsthee op het terras van het café-restaurant begint de terug- 

tocht om een uur of vijf. Stroomafwaarts gaan de 10 kilometer 

sneller. Het weer is zonnig en warm. De temperatuur is in de mid-

dag opgelopen tot boven de 25 graden.  

In de grote jachthaven van Wessem wordt het nog even zoeken 

naar de juiste route om op de aangrenzende camping te kunnen 

komen. De havenmeester legt uit dat toch het beste is om terug te 

varen en vervolgens om de landtong naar Plas Koeweide te varen 

en daar aan de kant te gaan. Het is een camping waar met strak 

ingedeelde caravan- en camperplaatsen wordt gewerkt. Geen 

tentenveld en geen tenten. Op een provisorisch plekje bij de 

trailerhell ing mag ik het tentje wel voor een nacht neer zetten. 

Voor deze nacht ben ik dan in ieder geval geholpen.  

 

Ongunstige weerberichten 

De weersvoorspell ingen zijn voor morgen en voor de dagen daarna 

niet gunstig. Morgen snel oplopende temperaturen tot boven de 

dertig graden, met in de namiddag en avond regen- en onweers-

buien en afkoeling. Plus ti jdens de buien kans op windstoten. 

Vervolgens nog een dag met regen- en onweersbuien. Daarna wordt 

de weersvoorspell ing onzeker. Het l i jkt waarschijnlijk dat 

standvastig zomerweer niet snel terugkomt.  Terug naar Kessel is de 

beste optie. De afstand van Wessem naar Kessel is een kleine 30 

km en zal stroomafwaarts varend, geen enkel probleem zijn. Het 

vertrek is vroeg. Om even over achten.  Geen tochtje naar Thorn via 

de aangrenzende Grote Hegplas.  De voorspelde buien in de 

namiddag voorbl ijven, is belangrijk vandaag.  

 

Koeien in de Maas 

Van Wessem naar Kessel wordt dezelfde route gevolgd als 

stroomopwaarts. Dit kan ook bijna niet anders. Het Lateraalkanaal 

langs Roermond is er vooral voor de binnenvaartschepen. Na de 

splitsing met het drukke vaarwater naar Maasbracht gaat de tocht  

van Sluis Linne naar Sluis Roermond op een rivier die met een paar 

grote bochten door het plassengebied bij Roermond stroomt . De 

radiotoren is het beeldbepalende bouwwerk aan de horizon. 

Om elf uur staan tegenover de stad Roermond een fl ink aantal 

koeien in het water. De uiterwaarden geven onvoldoende verkoeling  
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bij het warme, broeierige weer. Ze zijn het maaswater ingelopen en 

staan te staan. Het ziet er onwezenlijk uit . Toch stralen de koeien 

een zekere voldaanheid uit. “Dit is op het ogenblik veel beter dan 

het gras” , zouden ze kunnen denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluis Roermond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgeschermde Stuw Roermond                                                                                           

 

De afscherming van de stuw bij Sluis Roermond met grote gele 

drijvende tonnen is stroomafwaarts varend duidel i jk te zien. De 

tientallen tonnen lijken horizontaal in het water drijvende plastic 

olievaten, verbonden door een gele kabel. Ze moeten ervoor zorgen 

dat de afgeschermde toegang van de stuw goed zichtbaar is, en dat 

het bijna uitgesloten is dat vaartuigen de stuw af z ouden varen, 

met alle consequenties van dien. Nu li jkt dit gevaar niet aanwezig, 

maar bij een sterke stroming is het niet ondenkbeeldig dat een boot 

de verkeerde kant op gaat.  

Ook na de sluis bli jft het nog zonnig. Af en toe een blik naar de 

lucht in al le richtingen geeft informatie over de weerssituatie. Hier 

en daar een wolk, maar geen donkere aaneengesloten wolken-

luchten. De tocht over het aantrekkeli jke traject gaat snel. De 

gierpont bij Kessel, maar ook de kasteelruïne aan de maasoever is  

al vroeg in de middag van veraf te zien. Een passagierschip maakt 

zich los van de kade van Kessel en vaart richting Roermond.  Het is 

een rondvaartboot die op de Maas tochten vaart.  Bij de veerpont 

wacht ik enkele minuten, totdat deze van de rechteroever over-

gestoken is naar de linkeroever. Dat is het goede moment om aan 

de rechteroever verder te varen. 

 

Verregende dag  

Nog voor het opzetten van het tentje op de camping bij Kessel 

betrekt de lucht.  Halverwege het uitpakken van de kampeerspullen 

begint het te regenen en te onweren. Hard te regenen. Er zit niets 

anders op dan te schuilen onder een afdak. De tent l igt in de regen  

Het is een enorme bui die ruim een half uur aanhoudt. Regenwater 
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gutst van de daken en stroomt in de afvoerputten en gedeeltelijk 

direct via de geasfalteerde weg het talud af, r ichting maas.  Plots is 

de bui weer over en komt voorzichtig een broeierige zon te voor -

schijn. Na een uur is de tent zo goed als droog en kan worden 

opgezet. De temperatuur loopt snel op.  Vanochtend heeft de radio 

voor Limburg temperaturen tot 32 graden opgegeven. En daar l ijkt 

het nu veel op.  

Rond een uur of zes begint het opnieuw te regenen. Nu zet de 

regen echt door en wordt af en toe vergezeld door pitt ig onweer 

met windvlagen . ’s Avonds en ’s nachts bl ijft het fl ink doorregenen. 

Ook de volgende dag weet de regen van geen wijken. Het regent 

niet hard, maar wel voortdurend.  

Af en toe loop ik naar de rivier toe om te kijken of deze al begint te 

stromen. En inderdaad, er ontstaat een zichtbare stroming. Het 

waterpeil bij de trailerhell ing staat hoger. Na de lange droge 

periode is de stroming nog beperkt van sterkte.   

In de namiddag haal ik een nieuw gastankje. Niet bij het tank -

station waar alleen grote gasflessen verkocht worden, maar bij een 

winkel van de Boerenbond. Bij elkaar is het een wandeling van een 

kilometer of zeven. Na wat boodschappen bij de supermarkt, is het 

tijd voor een maalti jd bij een restaurant.  Eethuis De Rozentuin bij 

de veerpont bli jkt heerlijke gerechten te serveren. Gerechten met 

opmerkelijke namen. Achter de “Droom van de veerman” gaat een 

heerlijke vissoep schuil. En een “Prachtig paar”  is een smaakvol 

hoofdgerecht met cheddar- en geitenkaas. Met een paar drankjes 

en met een kop koffie als afsluit ing is het een complete maalti jd.  

 

Met een zichtbare stroming mee, naar Blitterswijck 

Veel is hetzelfde op het traject van Kessel naar Blitterswijck , zoals 

de afstand van 33 km en het afwisselende maaslandschap. Toch 

zijn er belangrijke verschil len.  Het weer en de stroming.              

’s Ochtends is aan de richting Roermond varende motorboten  te 

zien, dat deze echt tegen de stroom in moeten motoren. De 

stroomsnelheid zal ruim 2 km/h bedragen. De lucht is grijs, maar 

het regent niet.  

  

In Sluis Belfeld begint het zachtjes te regenen.  Verontrustend is 

het onweer op de achtergrond. Bij het uitvaren van de sluis zet de 

bui door. De stalen constructies van het stuw- en sluizencomplex 

zijn niet geschikt om te stoppen bij onweer. Doorvaren  langs de 

hoge walkanten die hier zijn, is de enige mogelijkheid. De enorme 
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plensbui duurt twintig tot dertig minuten.  Het zicht is in de regen 

beperkt. Het onweer blijft op de achtergrond. Opeens is het droog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikse bui bij Steyl-Tegelen 

 

Bij de passage van Venlo-Blerick valt bij de tonnen die hier de 

vaargeul markeren, de aanzienl ijke stroming op. De tocht wordt 

vervolgd langs Grubbenvorst en Lottum. Bij Lottum (km 119) is de 

camping bij de veerpont van deze kant duidel ijk te zien. De 

camping heeft een trekkersveld direct aan de Maas. Niet lang 

daarna komt Arcen al uit de rivierbocht te voorschijn. Vervolgens is 

er na het veer bij Broekhuizen de verscholen camping Kasteel 

Ooijen (km 125). Inclusief de passage van Sluis Belfeld en een 

korte pauze wordt de camping ’t Veerhuys na ruim vijfenhal f  uur 

peddelen bereikt. De stroming heeft duideli jk een gunstige invloed 

op de gemiddelde snelheid gehad. 

     

Op kleine schaal is bij de camping te zien waar het maaswater 

vandaan komt. De waterafvoer van het beekje  bij de camping is 

door de regen van de afgelopen dagen aanmerkeli jk toegenomen. 

Met de geschatte tien emmers water per minuut een aantal dagen 

geleden, zal de waterafvoer op het ogenblik twintig emmers water 

per minuut bedragen. Niet veel op het eerste gezicht. Bij een wat  

nauwkeurige bl ik op de Waterkaarten is te zien dat er  in Nederland 

tientallen beekjes, beken en kleinere rivieren in de Maas stromen. 

Bekend zijn de Roer bij Roermond en ook de Dieze bij Den Bosch. 

Deze twee verzorgen beide de afvoer van het regenwater voor grote 

gebieden. Regenval verhoogt de waterafvoer snel en aanzienli jk.  
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Dit beekje bij Bl itterswijck moet wel één van de allerkleinste 

zijwatertjes zijn. Het staat zelfs niet op de Waterkaart aangegeven.                                                          

 

Naar de Mookerplas met drukke scheepvaart  

Het is zaterdag. De weersvoorspell ing voor vandaag is goed. Tem-

peraturen liggen tussen de twintig en vijfentwintig graden. Ma tige 

wind vanuit zuidelijke richtingen. Vrij zonnig en geen neerslag. De 

dagen daarna wordt het duidel ijk minder. 

 

Voor de 38 kilometer naar de Mookerplas is het vertrek bijt ijds. Een 

fietsend gezin, dat gisteren arriveerde is nog bezig de vele spullen 

in te pakken voor vertrek. Tot Sluis Sambeek (km 147) zijn er een 

aantal opvallende punten. Bij Wanssum is een groot container -

overslagterrein met een eigen haven duideli jk zichtbaar.  Daarna 

staan in de rivierbocht bij Geysteren (km 136) de tenten van de 

camping tot aan de waterkant. In de rechteroever is de toegang tot 

het Leukermeer (km 135). Aan deze recreatieplas bevinden zich een 

camping en een jachthaven en diverse tijdeli jke l ig- en aanleg-

plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Maas tussen Maashees en Vierlingsbeek  

 

In de buurt van Geysteren vaart een grote vlet van de waterscouts 

uit Venlo voorbij. De motorvlet sleept een zestal zeilvletten bemand 

met jongeren. Ze zijn op weg voor een zeilkamp ergens aan de 

Maas. Even daarna passeert een groot modern containerschip in 

dezelfde richting. Het schip vaart op halve kracht, maakt  

nauwelijks golven, en is uiterst sti l . Toch vaart het met een 

snelheid van zo’n 20 km/h  voorbij.  
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Even voor Sluis Sambeek varen een aantal pleziervaartuigen  snel 

naar de sluis. In totaal l iggen ruim tien vaartuigen in de sluiskolk. 

Bij het opengaan van de sluisdeuren gaat een groot signaalbord aan 

met de dringende aanbeveling “Langzaam de sluis uitvaren”. Dit 

staat er niet voor niets. Iedereen wil snel verder. Dit kan voor 

chaotische en ongewenste situaties zorgen.  Het gaat redelijk rustig 

nu. Nog geen vijfhonderd meter na het verlaten van de sluiskolk 

zijn de meeste motorboten in de bocht  na de sluis verdwenen. Even 

voorbij Gennep is één van de weinige strandjes waar naast grind 

ook wat zand ligt; het is een goede plaats voor een korte pauze . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een strandje van zand, grind en stenen 

 

Net nadat de tocht vervolgd is, vaart een lege hardloper me in een 

bocht voorbij. De bocht is net iets scherper als de meeste bochten

van de Maas. De schipper van de lege tanker heeft haast. Op volle 

kracht wordt het schip met een gangetje van meer dan 25 km/h de 

bocht “doorgeduwd”. De achtersteven gaat op een beperkt aantal 

meters langs de oever. Het l ijkt wel of de schipper op nog geen 200 

meter voor me laat zien hoe hij een kajak op de kant zou kunnen 

zetten met het schroefwater. Het kan ook zijn dat hij aan wil geven 

hoe een schip op de stenen kapot gevaren kan worden.  

Op het gedeelte naar Cuijck varen een aantal speedboten heen en 

weer. Het is ondoenlijk hun posit ies voortdurend in te schatten. 

Speedboten varen snel, maar ze zijn wendbaar en ze kunnen in een 

paar seconden vanuit hoge snelheid naar stapvoets vaart minderen. 

Vlak voor de veerpont van Cuijck wordt ik ingehaald door twee 

elkaar voorbij varende  binnenvaartschepen. Net als de golven van 
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beide schepen aan komen rollen, vaart een speedboot met een 

redelijk snel le vaart tussendoor. De combinatie van de korte steile 

golven van de speedboot op de langere golven van de schepen 

zorgen ervoor dat ik bij een steile golf van de zijkant , heel even 

m ’n balans totaal kwijt ben. Gelukkig is de balans in een seconde 

weer terug. En ben ik niet omgeslagen.  

Nog geen uur later krijgt de tent weer een plaatsje op het tenten-

veld op de camping aan de Mookerplas. 

                                                                                       

Naar De Gouden Ham met wind tegen 

De volgende dag staat een vrij krachtige wind uit zuidwestelijke 

richting. Het is half bewolkt met een temperatuur van rond de 20 

graden. De wind is niet zo gunstig en vooral op het brede gedeelte 

naar Sluis Grave lastig. Eerst moet de T -spl itsing met het Maas-

Waalkanaal gepasseerd worden; tot aan het begin van het kanaal 

de rechteroever aanhouden, dan de toegang tot het kanaal over-

steken om daarna de tocht op de Maas te vervolgen. De tegenwind 

kost extra kracht om er tegenin te peddelen. Maar het gaat. Bij de 

sluis gaan net de sluisdeuren dicht. Pech! Het duurt ruim een half 

uur voordat de volgende schutting plaatsvindt. Vlak na Sluis Grave 

wordt door een paar vissers in een motorbootje drijvend gevist. 

Even verderop zijn een aantal zei lboten op de Maas  tegen de wind 

in aan het laveren. Zeilen komt zeker op de bredere gedeelten toch 

wel regelmatig voor. Op een traject met een lengte van ongeveer 

drie kilometer tussen Batenburg en Appeltern komen de speedboten 

te voorschijn. Het is druk met al lerlei snelvarende boten, waarvan 

een aantal een skiër voorttrekken.  Een grote, sterke speedboot 

trekt een gigantische gele banaan voort. Op de banaan zitten een 

groot aantal personen. Het belangrijkste waar de passagiers zich 

mee bezig moeten houden is: “Hoe blij f ik ti jdens het varen erop 

zitten?” Het gebeuren heeft een grote “funfactor”. 

    

Op Het Groene Eiland geeft men bij de receptie de plaats aan voor 

tenten. Langs de zwemplas. Het is een mooie plek aan het water. 

De zwemplas is afgesloten van de recreatieplas  door een aantal 

dammetjes. Van de waterkant van de recreatieplas  naar een plaats 

langs zwemplas is een afstand van honderd meter. 
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Camping-park Het Groene Eiland 

 

De volgende dag is de wind krachtig (6  Bft) en het is regenachtig. 

De vooruitzichten voor de volgende dag zijn niet veel beter. Ik 

besluit om een extra dag op de camping te bli jven.  ‘s Middags  is 

het ti jd voor een fl inke wandeling. Eerst vanaf Het Groene Eiland 

langs De Gouden Ham naar Maasbommel. Van deze plaats met de 

veerpont naar de overkant van de Maas. Vervolgens over de maas-

dijk naar het historische plaatsje Meegen, om vandaar met de 

veerpont Meegen-Appeltern weer naar de kant van Het Groene 

Eiland terug te keren. De wandeling van een kilometer of vijft ien 

geeft een afwisselend beeld met De Gouden Ham, het maasland-

schap en de drie plaatsjes.  

 

Met tegenwind naar Bokhoven 

Hoewel de volgende dag er nog steeds veel wind staat en het 

regenachtig is, besluit ik om te vertrekken naar Bokhoven. De dag -

temperatuur zal niet veel boven de 15 graden liggen. Ik trek voor 

de zekerheid een extra laag neopreen kleding aan. Kleding die 

zeker bij dit type weer op het ruime water goed van pas komt. 

 

De tegenwind kost extra energie . Nog voor Suis Lith wordt de wind 

gecombineerd met enkele korte maar stevige buien. Daarna is het 

een paar uur droog. In de buurt van Kerkdriel is het weer raak met 

een bui van een half uur. Het is erg fris geworden; de gevoels-

temperatuur l igt niet boven de 10 graden. Ik ga naar de kant voor 

een pauze met een warme kop thee uit de thermosfles . Gelukkig 

houdt de regen na verloop van ti jd op. En tot Bokhoven bli jft het 

droog. De westelijke tegenwind is na  de scherpe bocht bij Kerkdriel 

nadrukkeli jk aanwezig.  Van meestroom is na de sluis niets meer te 
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merken. Gelukkig breekt bij Den Bosch het  zonlicht meer en meer 

door de wolken. Pas even na zes uur ben ik op de camping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage Den Bosch 

De laatste etappe naar Woudrichem 

De weersvoorspell ingen bli jven voor de komende dagen ongunstig. 

Het plan om via de Bergse Maas door te varen naar de Biesbosch 

wordt voor een volgende tocht bewaart. Terug naar Woudrichem 

vandaag. Tot in de namiddag zal het droog bli jven en de wind zal 

niet sterker zijn dan een kracht 5 Beaufort. Vroeg vertrekken is 

zinvol.  

 

Om negen uur ben ik al op weg richting Heusden.  De veerpont bij 

Heusden brengt tientallen f ietsers van de kant van Heusden naar de 

overkant van de Maas. Er l ijkt geen eind aan de rij f ietsers te 

komen als ze de veerpont afrijden.  De scholen zijn al begonnen, 

het zal wel één of andere fietstocht in georganiseerd verband zijn.  

Het aantrekkeli jke gedeelte van de Maas tussen Heusden en 

Woudrichem heeft door het sombere weer tijdelijk een deel van 

haar charme verloren. Zonnigere momenten zullen ongetwijfeld 

weer te voorschijn komen.  

 

Na ruim een half uur gewacht te hebben voor de sluis bij Andel 

gaan eindelijk de sluisdeuren open. Nadat de brug omhoog staat 

worden een aantal snel uit sluiskom varende pleziervaartuigen  

verwacht. Maar dit gebeurt opmerkelijk genoeg niet. Langzaamaan 

wordt de situatie duidelijk. Voorzichtig komt een zeeschip de sluis - 

kom uitgevaren. In de kleinschalige omgeving ziet het zeeschip er  
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Klein zeeschip verlaat langzaam de sluis bij Andel 

 

groot uit. Het schip past maar net tussen de sluisdeuren. Nadat het 

schip voorbij gevaren is, wordt de sluis van deze kant gevuld met 

een groot aantal pleziervaartuigen in allerlei uitvoeringen.  

 

De tocht wordt afgesloten met een traject van nog geen 5 km over 

de brede Afgedamde Maas naar Woudrichem. Langs De Waarden bij 

Slot Loevestein naar de T-spl its ing met de Waal-Merwede. 

Woudrichem l igt op de zuideli jke oever van de overgang Maas -

Merwede. Het stadje heeft twee kleine havens voor pleziervaar -

tuigen en een camping aan het water. De camping ligt zuideli jk van  

de aanlegplaats van de veerpont en van de ingang van de haven die 

ook bestemd is voor oude traditionele schepen. Het is goed 

opletten hier. In feite bevindt men zich hier al op het drukst beva -

ren gedeelte van de Nederlandse rivieren.  Het is ook een gedeelte 

met onverwachte stromingen. Als rustig alternatief  is de camping 

bij Andel te overwegen. Men mist dan echter wel een karakteristiek 

gedeelte van de Maas. 

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor een meerdaagse tocht op de 

Maas. Zie hiervoor in dit boekje de gedeelten Aandachtspunten en 

Tips en Tips voor Aanvullende Informatie. 
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AANDACHTSPUNTEN EN TIPS 

 

De vaartocht die in dit boekje wordt beschreven, is gemaakt met 

een zeekajak. Vaartochten op de Maas zijn ook uit te voeren met 

andere kleine vaartuigen die door spierkracht worden voort -

bewogen, zoals roeiboten, roeisloepen, één- of tweepersoonskajaks 

en canadese kano’s. Vergelijkbare vaartochten zijn natuurli jk te 

maken met kleine, langzaam varende open of halfopen motorboten, 

zoals sloepen. Bij deze laatste boottypen is vermoeidheid door 

fysieke inspanning niet aan de orde  

Algemeen geldt dat vaartuig en vaaruitrusting berekend moeten 

zijn voor vaartochten op ruim water en dat de  bemanning geoefend 

moet zijn om meerdere dagen op ruim water te varen. Belangrijk is 

te beseffen dat vertrekken bij rustig en zonnig weer geen garanties 

geeft voor de weersomstandigheden van overmorgen. Regen en 

wind, zeker in combinatie met stroming, kan  een rustige rivier snel 

veranderen in een gril l ige waterstroom.  

 

Bij de voorbereiding van en gedurende de beschreven vaartocht zijn 

zoveel mogelijk ongewenste omstandigheden vermeden; geen 

sterke stroming, zeker niet bij het stroomopwaarts varen, alsook 

niet varen bij een harde windkracht. Hoewel men in het boekje 

geen onstuimige situaties tegenkomt, krijgt men toch wel een beeld 

van veranderende omstandigheden tijdens een lange vaartocht.  

 

Goede voorbereiding van meerdaagse tocht is essentieel  

Een goede voorbereiding voorkomt verrassingen.  Denk daarbij aan: 

* Realistische inschatting maken van eigen mogelijkheden en 

beperkingen. 

* Het in de praktijk kunnen toepassen van algemene vaarregels 

voor Nederlandse vaarwateren en specif ieke vaarregels voor de 

Maas. Dit houdt meer in dan vaarregels een keer doorlezen.  

*     Uitvoeren van een algemene planning van de tocht en een 

globale planning van de dagtrajecten.  

*   Vaar- en kampeeruitrusting in orde maken;  aandacht besteden 

aan een goede zichtbaarheid op het water (kleding, peddel e.d.)  

* Training voor personen die de tocht met een door spierkracht 

voortbewogen vaartuig wil len maken. Dit vraagt eerder een tijds -

bestek van maanden dan van weken.  

* Bij de voorbereiding kan men niet zonder de volgende 

handboeken en kaarten; Wateralmanak deel 1 en deel 2,  
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Waterkaarten ANWB: Grote Rivieren Midden(K); Grote Rivieren 

Oost(L); Wateratlas Limburgse Maas(M).  

 

Aan de hand van de Waterkaarten kan een eerste planning worden 

gemaakt. De kaarten geven heel veel informatie. Naast gegevens 

over de vaarwateren zelf zijn met symbolen campings aan het 

water aangegeven evenals jachthavens. Voor de jachthavens is 

aanvullende informatie te vinden in de Wateralmanak deel 2. 

Essentieel is de informatie die aangeeft of een jachthaven facil i-

teiten heeft voor passanten en over het al dan niet aanwezig zijn 

van kampeermogelijkheden bij de jachthaven. Voor de meeste 

campings kan ook een kampeergids geraadpleegd worden.  

Op de Waterkaarten staan de ki lometerraaipalen aangegeven. Deze 

staan in de vorm van grote borden langs de rivier en zijn zeer 

bruikbaar bij de tochtplanning en tijdens de tocht. Het is slechts 

één van de redenen waarom de Waterkaart tijdens het varen van de 

tocht voortdurend te raadplegen moet zijn.  

 

Vaarregels en vaargedrag 

Voor een overzicht van de vaarregels op rivieren en de Maas dient 

men Wateralmanak deel 1 en deel 2 te raadplegen.  

Een andere belangrijke informatiebron vormt het project “Varen 

doe je samen”. Vanuit dit project is zeer bruikbare  en praktische 

informatie voor de recreatievaart beschikbaar gekomen. Zie voor 

meer informatie: www.varendoejesamen.nl . 

  

Enkele praktische, algemene regels voor kleine langzaam varende 

vaartuigen zijn de volgende. Al lereerst is het zoveel als mogelijk 

volgen van de stuurboordzijde van de rivier belangrijk.  Dicht langs 

de oever varen voorkomt dat men oplopende schepen hindert of 

erger, overvaren zou kunnen worden. Te dicht langs de oever varen 

is echter niet raadzaam in geval van obstakels, ondieptes, water-

planten, en zuiging en golfslag door langsvarende schepen.  

Er zijn situaties die een doorvaart aan de  stuurboordzijde van het 

vaarwater beperken. Dit betreft veerponten die (van plan zijn) naar 

de overkant te varen. Veerponten hebben bij hun oversteek voor-

rang op kleine schepen. Kleine schepen moeten ook rekening 

houden met de kabel waarlangs de veerpont oversteekt. Bij een 

oversteek bevindt deze kabel zich grotendeels onzichtbaar onder 

het wateroppervlak. De plaatsen van de veerponten staan aange-

geven op de Waterkaarten en met borden langs de rivier.   

http://www.varendoejesamen.nl/
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Voor kleine vaartuigen is het zondermeer raadzaam een aan de wal 

l iggende veerpont alti jd op een voor de schipper van de veerpont 

zichtbare afstand te passeren. En een veerpont nooit dicht bij de 

omhoog staande klep te passeren. 

De tweede situatie betreft de aan bakboordzijde van het vaarwater 

(stroomopwaarts) varende grote schepen. Ze tonen veelal aan 

stuurboordkant een wit f l ikkerlicht met een blauw bord. Algemeen 

advies is  om deze tegemoet komende grote schepen stuurboord-

stuurboord te passeren. Dit betekent uitwijken van de walkant af. 

Voor kleine vaartuigen met een beperkte diepgang  zal er op de 

Maas veelal voldoende ruimte zijn om het vaarwater aan de 

stuurboordzijde te bli jven vervolgen; buiten de (betonde) vaargeul, 

tussen de kribben en dergelijke. Is dit niet het geval dan wordt 

verwacht dat pleziervaartuigen grote schepen ruimte geven, zodat 

men elkaar stuurboord-stuurboord kan passeren. 

 

Sluizen en stuwen 

De stuw- en sluiscomplexen op de Maas zijn veelal groot  (in lengte 

en in breedte) en strekken zich over een afstand van meerdere 

kilometers uit. Belangrijk is om vooraf te weten waar en wanneer 

men een dergelijk complex nadert en op welke punten gelet moet 

worden (raadpleeg daarvoor ook Wateralmanak deel 2). Bij het 

naderen van de sluizen en in de sluiskom dient men ondermeer met 

het volgende rekening te houden: 

* Beroepsvaart heeft voorrang. Al l iggen er twintig plezier -

vaartuigen voor de sluis te wachten en er komen een paar binnen -

vaartschepen aangevaren dan zullen deze schepen  veelal voorgaan. 

* Bij het naderen en invaren van een sluiscomplex is het zinvol 

om meerdere keren om te kijken om er zeker van te zijn dat een 

(groot) schip niet net van plan is (snel) een sluiskom in te varen . 

* Gebruik alt ijd de steiger die aangegeven wordt met “sport” . 

* Aanmelden via de intercom op de steiger ‘sport” of via de 

marifoon is belangrijk. De sluiswachter geeft informatie en aan -

wijzingen en houdt bij het schutten van de sluis ook rekening met 

een klein vaartuig dat aangemeld is . 

*  Bij het invaren van een sluiskom dient u ook alert te zijn op 

scheepvaart achter u. Dit geldt vooral wanneer het even geleden is  

dat u contact met de sluiswachter  had. Probeer een goede inschat-

ting te maken van de situatie.  

* Met veel boten in een sluiskom is het voor kleine vaartuigen 

lastig een goede plaats te vinden; niet te dicht bij (het  schroef-  
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water van) grote schepen, niet te dicht bij de waterin- of uitlaten 

van de sluis, maar wel op een plaats waar toch aangelegd of 

vastgehouden kan worden. In sluiskommen zijn veelal een aantal 

stalen trappen aanwezig. Deze bieden voor kleine , l ichte vaartuigen 

een goede houvast. Een andere mogelijkheid is om aan de schipper 

van een wat groter vaartuig te vragen of men langszij mag l iggen.  

* Voorkom alti jd en overal de situaties waarbij men klem zou 

kunnen komen te zitten.  

* Bij het vertrek uit de sluiskom heeft men te maken met de 

stromingen en wervelingen door schroefwater. Grote schepen 

kunnen krachtige stromingen veroorzaken. Pleziervaartuigen, die 

allemaal zo snel mogelijk de sluiskom uit wil len, doen daar met 

elkaar veelal niet voor onder. Vaak zijn de turbulenties van het 

water gril l iger en de golven hoger. Zeker voor kanovaarders is het 

beter om een minuutje of desnoods langer te wachten totdat het 

vaarwater rustiger is. En dan pas de sluiskom uit te varen.  

 

Splitsingen van vaarwegen 

De Maas kent een aantal splitsingen.  In de beschrijving van de 

vaartocht staan de belangrijkste splitsingen van Woudrichem tot 

Ohé en Laak en vice versa vermeld. Belangrijk is vooraf te weten 

welke splitsingen men op het dagtraject tegenkomt en welke koers 

men aan zal houden. Daarnaast is het bij splitsingen zaak  ook 

rekening te houden met het oplopende scheepvaartverkeer. Naast 

de genoemde spl itsingen zijn de toegangsvaarten tot zand - en 

grindgaten en havens, punten voor aandacht.  

 

Kortere vaartochten en dagtochten vanuit standplaats  

Een vaartocht over de Maas kan natuurl ijk ook korter zijn dan een 

aantal weken. In geval men de kano of een ander klein vaartuig 

over de weg kan transporteren zijn de mogelijkheden bij kortere 

tochten bijna onbeperkt. De mogelijkheid om vanuit een stand-

plaats dagtochten te maken biedt extra perspectieven.  In een 

gebied dat tussen twee sluizen l igt, kunnen verschil lende dag-

tochten gemaakt worden. Vanuit De Gouden Ham, de Mookerplas en 

Blitterswijck zijn verschil lende dagtochten op de Maas te maken.  

Bij De Gouden Ham en Mookerplas kan men zich ook heel goed 

beperken tot dagtochten op de plas zelf. In geval van kanotochten 

is ter plaatse kanomateriaal te huur.  De kanoactiviteiten kunnen 

afgewisseld worden met andere sportieve activiteiten zoals fietsen  

en wandelen in aantrekkelijke gebieden.  


